
COMBINED JOINT TASK FORCE 
OPERATION INHERENT RESOLVE 

Public Affairs Office 

CJTF-OIR Website  CJTF-OIR Twitter  CJTF-OIR Facebook CJTF-OIR DVIDS  
 

Email | CJTF-OIRmedia@mail.mil |Phone |1.813.529.4636| SWA|00.965.221.6340 and 430-5193# 
Mailing Address |CJTF-OIR Public Affairs |APO AE 09306 

 

 

 

 
2018 كانون األول 21  

                                                01-20181212 رقم التحریر:
 للنشر الفوري

 

 
 

  كانون األول 8 - 2العزم الصلب للفترة عملیة  -لقوة المھام المشتركة الغارات الجویة  وجزم
 

 داعش في أجزاءالسعي من أجل تحقیق الھزیمة الحتمیة لعملیة العزم الصلب وشركاؤھا  -تواصل قوة المھام المشتركة  – جنــوب غرب آسیــــــــــــــا
 محددة من العراق وسوریا.

تقدم بالمایس/آیار من أجل ھزیمة داعش في وادي نھر الفرات األوسط ومنطقة الحدود العراقیة السوریة،  1تستمر عملیة راوندآب، والتي بدأت في 
 من خالل العملیات الھجومیة ، مدعومةً بالغارات الدقیقة من قبل قوات التحالف.وإزالة اإلرھابیین من ساحة المعركة  نحو الھدف المطلوب

ات درممارسة الضغوط على قادة داعش الكبار وشركائھم من أجل إضعاف قُ عملیة العزم الصلب والقوات الشریكة  -كما تواصل قوة المھام المشتركة 
 البُنیة التنظیمیة لداعش وإعاقتھا وتفكیكھا في جمیع أنحاء العراق وسوریا . 

سالم لستستمر عملیة راوندآب في إستھداف بقایا داعش ، وسیبقى التحالف ُملتزماً من أجل تحقیق الھزیمة الحتمیة لداعش والعمل من أجل تعزیز ا
 تھدید إرھابّي داعش .واإلستقرار في المنطقة وحمایة جمیع أوطاننا من 

 
 اإلسبوعي موجز الغارات الجویة 

 
 في العراق وسوریا.شتباك ضد إرھابّي داعش إ 494 تألفت منغارة  125 نفذت قوات التحالف العسكري، كانون األول  8 - 2ن في الفترة بی 
 

 إشتباك، ضد أھداف داعش: 63 من، تألفت  ةغار 39، نفذت قوات التحالف العسكریة  كانون األول 8في سوریا ، في یوم 

قیادة وسیطرة  ثالثة مراكزموقع قتالي وأربع مناطق إستعداد و 21 دمرتوحدات تكتیكیة و 10إشتبكت مع  ةغار 39،  ھجینبالقرب من  •
إمداد  يوخطل والتشحیم ومنطقة إلطالق الصواریخ وقطعة معدة ھندسیة وعجلة مرفق لزیوت البتروو ومرفق یستخدم للشؤون المالیة

 .لداعشومنصة إلطالق الطائرات من غیر طیار 
 
 . 2018 كانون األول 8لم یتم تنفیذ أي غارة في العراق في یوم  -

 
 إشتباك، ضد أھداف داعش: 66، تألفت من ةغار 46، نفذت قوات التحالف العسكریة  كانون األول 7یوم في في سوریا ، 

سبعة قطع لمعدات ثقیلة وسبع مناطق إستعداد و موقع قتالي 19دمرت تكتیكیة لداعش وإشتبكت مع وحدة  ةغار 46،  ھجینبالقرب من  •
 لداعش. وخمسة خطوط إمداد وأربعة مراكز قیادة وسیطرة وثالث عجالت ومبنى ومرفق یستخدم للشؤون المالیة

 
 . 2018 كانون األول 7یوم لم یتم تنفیذ أي غارة في العراق في  -
 

 إشتباك، ضد أھداف داعش: 63 ، تألفت منةغار 32، نفذت قوات التحالف العسكریة  كانون األول 6یوم في سوریا ، في 

وستة خطوط إمداد وقطعتین موقع قتالي وخمس مناطق إستعداد  13وحدات تكتیكیة ودمرت  أربعإشتبكت مع  ةغار 32، ھجین بالقرب من  •
مرفق یستخدم كتیكیة وھندسیتین ومرفق لوجستي وشاحنة لزیوت البترول والتشحیم وقطعة معدة ثقیلة ورشاش ثقیل واحد وعجلة ت نلمعدتی

 لداعش. للشؤون المالیة
 

 -المزید-
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 . 2018 كانون األول 6یوم لم یتم تنفیذ أي غارة في العراق في  -

 
 إشتباك، ضد أھداف داعش: 82، تألفت من ةغار 41، نفذت قوات التحالف العسكریة  كانون األول 5یوم في في سوریا ، 

موقع قتالي وثالث مراكز قیادة وسیطرة وثالث عجالت  19دمرت و ةتكتیكی وحدات ثمانإشتبكت مع  ةغار 41، ھجینبالقرب من  •
 لداعش. ثقیلة ومركز إذاعي ومبنىومنطقتي إستعداد وعجلتین مفخختین وخطي إمداد ومرفقین لوجستیین وقطعة معدة 

 
 . 2018 كانون األول 5لم یتم تنفیذ أي غارة في العراق في یوم  -
 

 إشتباك ، ضد أھداف داعش:  66 ، تألفت من ةغار 31 ، نفذت قوات التحالف العسكریة كانون األول 4 یومفي في سوریا ، 

موقع قتالي وثمان مناطق إستعداد وأربعة خطوط إمداد وقطعتین  15غارة إشتبكت مع سبع وحدات تكتیكیة ودمرت  31 ،ھجین بالقرب من •
 اعش.لد لمعدتین ھندسیتین وثالث مراكز قیادة وسیطرة وقطعة معدة ثقیلة ومرفق لألسلحة

 
 . 2018 كانون األول 4لم یتم تنفیذ أي غارة في العراق في یوم  -
 

 إشتباك ، ضد أھداف داعش: 93 ، تألفت من ةغار 38 ، نفذت قوات التحالف العسكریة كانون األول 3 یومفي في سوریا ، 

وكدسي سالح وأربعة مرافق مناطق إستعداد خطوط إمداد وخمس  10تكتیكیة ودمرت  ةوحد 12غارة إشتبكت مع  38 ،ھجین بالقرب من •
 اعش.دلللعبوات الناسفة وبنایتین وموقعین قتالیین وجھاز مضاد للطائرات ومخزن للصواریخ ونفق ومعدتین ثقیلتین ومخزن للعجالت 

 
 ، ضد أھداف داعش:اتإشتباكتسعة ، تألفت من  غارة واحدة، نفذت قوات التحالف العسكریة  كانون األول 3یوم في ،  العراقفي 

 .شبنایتین والحقت الضرر ببنایة أخرى لداعودمرت  لداعشتكتیكیة  اتوحدثالث غارة واحدة إشتبكت مع ،  سلیمان بیكبالقرب من  •
 

 إشتباك ، ضد أھداف داعش: 51، تألفت من  غارة 23، نفذت قوات التحالف العسكریة  كانون األول 2یوم في في سوریا ، 

دمرت أربعة مراكز قیادة وسیطرة ومبنى وموقع للتخزین وست لداعش و تینتكتیكی تینوحد إشتبكت مع ةغار 23،  ھجین بالقرب من •
 ش.لداع كبحت سبعة خطوط إمداد وموقع قتاليمناطق لإلستعداد وستة خطوط إمداد وعجلة تكتیكیة وثالثة مواقع قتالیة و

 
 . 2018 كانون األول 2لم یتم تنفیذ أي غارة في العراق في یوم  -
 

، ضد  مجموعة من الغاراتنفذت قوات التحالف العسكریة فقد ، تشرین الثاني  4تشرین األول و  3باإلضافة الى ذلك ، وصلتنا تقاریر متأخرة لألیام 
 في سوریا: أھداف داعش

 
ضد أھداف داعش  واحد ك، نفذت قوات التحالف العسكریة غارة واحدة تألفت من إشتبا تشرین األول 3سوریا، في یوم ،  ھجین القرب منب •

 واحد لداعش . موقع قتاليدمرت ، 
،  ضد أھداف داعش اتإشتباكخمسة من  اتألفت تینتشرین الثاني ، نفذت قوات التحالف العسكریة غار 4سوریا، في یوم ،  ھجین القرب منب •

 موقعین قتالیین لداعش . ادمرت
 

 -المزید-
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  و أ ھذا اإلصدار لغارات التحالف یحتوي على كل االشتباكات التي تقوم بھا الطائرات المقاتلة، طائرات الھجوم، قاذفات القنابل، المروحیات،إّن 

  الطائرات المسیّرة عن بعد، وكذلك المدفعیة الصاروخیة، والمدفعیة التكتیكیة األرضیة.
 
 شتركة  یعني حدث واحد أو أحداث حركیة تحصل تقریبا في نفس الموقع الجغرافي تسفر عن إحداثإّن تعبیر "غارة" في تحریر قوات المھام الم 
م داعش یُعد تنظینتیجة واحدة أو أحیاناً أكثر، بـتأثیر تراكمي في الموقع المقصود. بما معناه: إذا تم إستعمال طائرة تقصف بغارة واحدة سیارة واحدة ل 

و سیارات و  غارة جویة واحدة ، وكذلك الحال إذا تم إستعمال العدید من الطائرات التي تستخدم العشرات من القذائف لقصف مجموعة من مباني
 لإلستخدام. غیرصالحة جعلھا أومنظومات أسلحة موجودة في مجمع ما، یسفرعن تحویل المنشأة 

 
عملیة العزم الصلب ال تذكر  -حسب قوانین و قواعد قوات المھام المشتركة  تنقیحھا. الممكن من والتي األولیة التقاریر على الغارات تقییمات وتستند 

 عدد وكمیة الذخیرة في كل غارة وال عدد الحفر التي  أصناف أو أعداد  الطائرات أو عدد الذخائرالتي تم إستعمالھا خالل الغارة. كما أنھا ال تذكر
 )  أو توقیت غرینتش.Zن التقاریر الیومیة للغارات الجویة تعتمد توقیت زولو(أحدثتھا الذخیرة في الھدف. المعلومات المستخدمة لتدوی

 
 #ھزیمة_داعش
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